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1. Tochigi City ආපදා බ�භාෂා උපකාරක මධ්ය�ථානය 
����ම ගැන 
 
ෙතා�� �� ජාත්ය�තර මධ්ය�ථානය ��� ආපදාවක� �ෙ��කය�ට උපකාර 
��ම සඳහා ආපදා බ�භාෂා ආධාරක මධ්ය�ථානය� ���ව� ලැෙ� . 
 
ආපදා සඳහා බ�භාෂා උපකාරක මධ්ය�ථානය Kyokutou ෙතා�� �රෙනෝ ම� 
(නගර) සං�ත මධ්ය�ථානෙ� ��ටා ඇ� අතර ෙතා�� ආපදා වැල��� 
මධ්ය�ථාන  �ල�ථානය ��� ප්රකාශ කරන ආපදා ��බද ෙතාර�� ,  ආපදා 
සඳහා වන ජාත්ය�තර සංගමෙ� ප�ව�තකය� සහ ප�ව�තක�� ෙලස 
�යාප�ං� � ��න සාමා�කය� ���  ඒවා බ� භාෂාවලට ප�ව�තනය කර 
ෙතාර�� ප්රකාශ කර� ඇත . 
 
ඊට අමතරව, ආපදා අව�ථාවල� ,බ�භාෂා උපකාර මධ්ය�ථානෙ� �ථාපනය 
කර ඇ�  Kyokutou ෙතා�� �රෙනෝ ම� (නගර) සං�ත මධ්ය�ථානය ආපදා 
අව�ථාවල� ඇ� එ� ආර��ත මධ�ථානය� . ඔබ සැෙවාම ආපදා අව�ථාවල�  
Kyokutou ෙතා�� �රෙනෝ ම� (නගර) සං�ත මධ්ය�ථානය ආපදා මධ�ථානයට 
පැ�ණන ෙලස කා��කව ඉ�ලා ��� . 
 
�ට අමතරව, ආපදා සඳහා බ�භාෂා උපකාරක මධ්ය�ථානය ���වා ඇ�  
Kyokutou ෙතා�� �රෙනෝ ම� (නගර) සං�ත මධ්ය�ථානය �ව� වන ප්රෙ�ශය 
ෙනාසලකා එය භා�තා කළ හැ�ය. , 
 ජලය, ආහාර සහ ෛද�ක අවශ්යතා වැ� සැප�� වලට අමතරව, ඔබට 
ආර�ෂාකා�ව  �ෙ�ක ගත හැ� �වන අවකාශය� ඇ� අතර ඔබට නගරෙය� 
බල සැප�ම සහ ෙතාර�� වැ� ෙතාර�� ලබා ගත හැ�ය. 
 
Kyokutou ෙතා�� �රෙනෝ ම� (නගර) සං�ත මධ්ය�ථානය ෙවත ය�ෙ� 
ෙකෙ�දැ� ක�ණාකර �නපතා ප��ෂා කර�න. 
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2. නව ෙකාෙරෝනා ව�රසෙ� Omicron ��යාව ගැන 
 
නව ෙකාෙරෝනා ව�රසෙ� Omicron ��යා ආසාදනය �ඝ්රෙය� පැ�ර ය�� පව�. 
Omicron ��යාව ඇ� ආසා�ත ��ගල��ෙ� ෙරෝග ල�ෂණ ව�ෙ� අංශක 37.5 
ෙහෝ ඊට වැ� උණ, කැ�ස, සාමාන්ය ව්යා�ය, උ�ෙ� අමා�ව, නාසෙය� �යර 
ගැ�ම, නාසය �ර�ම යනා�ය ෙස�ප්ර�ශ්යාවට සමාන ෙ�.  සමහර� අයට ෙරෝග 
ල�ෂණ ෙප��� ෙනාකර� . 
 
"සමහර�ට නව ෙකාෙරෝනාද?" ඔබ �ත�ෙ� න�, ක�ණාකර ඔෙ� 
ෛවද්යවරයා ෙහෝ ළඟම ඇ� ෛවද්ය ආයතනය අමත�න. ඔබට ජප� භාෂාෙව� 
හැර ෙවන� භාෂාව�� කතා ��මට අවශ්ය න�, ක�ණාකර �ෙ��කය� 
සඳහා "ෙකාෙරෝනා ව�ර� උපෙ�ශන �ෂ�ක ඇම��" �රකථන අංකය 028-678-
8282 අමත�න. එය දවෙ� පැය 24 �රාම පව�. 
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3. නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� එ�නෙත� ��වන එ�න� ��ම 
ගැන 
 
නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� එ�නත ��වන එ�නත සඳහා, ෙදවන සහ ��වන 
එ�න� අතර පරතරය "ප්ර�ප��මය වශෙය� මාස 8 �ට මාස 7" ද�වා වැ� කර 
ඇ� අතර, ෙපබරවා� 1 වනදා �ට වයස අ��� 65 සහ ඊට වැ� ��ගල�� සඳහා 
එ�න� ප්රෙ�ශපත්ර ලබා ෙද� ඇත. 
 
වයස අ��� 64 ට අ� ��ගල�� ෙදවන එ�න� ��ෙම� මාස 8 � ගතවන 
��ගලයාෙග� අ���ෙවලට යව� ලැෙ�. පළ� සහ ෙදවන එ�න� වල� එ�න� 
කරන ලද එ�න� ව�ගය �ම� �ව�, ��වන එ�නත සඳහා භා�තා කරන 
එ�නත ව�ෙ� ෆ�ස� ෙහෝ ටෙ�ඩා / ෙමාඩ�නා එ�නත�. fizer � මාත්රාව පළ� 
සහ ෙදවන මාත්රාවට සමාන ෙ�, න�� Takeda / Moderna මාත්රාව අඩ�. ��වන 
එ�නෙත� අ�� ආබාධ පළ� සහ ෙදවන එ�න�වල ඇ� ෙරෝග ල�ෂණ 
ෙනාෙප�ව�, න�� ��වන එ�නත ලබා ග� අයට නව ෙකාෙරෝනා ආසාදනය 
� ඇ� අතර එය ෙනාමැ� අයට වඩා ද�� අයට වඩා වැ� බව වා�තා ෙ�. 
 
�ට අමතරව, පළ� වරට ෙහෝ ෙදවන වරට fizer එ�නත ලබා ග� අෙය� ��වන 
වරට� Moderna එ�නත ලබා ��නද, ආර�ෂාව ස�බ�ධෙය� එය ��ගත 
හැ�ය. 
ප්ර�ෙ�හ ට�ටරය ද කා�ය�ෂමතාවෙය� වැ� වන බව වා�තා � ඇත. 
 
ජා�ක එ�න� සැප�ම Takeda / Moderna එ�නත සමඟ ආර�භ වන 
බැ��,ෙතා�� නගරය ��� �ක�ධය සහ ත� එ�න� සඳහා Takeda / Moderna 
එ�නත ආර�භ කර� ඇත. 
 
�ට අමතරව, ෙවන� පළා� පාලන ආයතනවල ෙදවන වරට එ�න� කර ඇ� අය 
ෙහෝ �ෙ�ශය�� එ�න� කර අය ෙතා�� නගරයට �ය අය, ��වන එ�න� 
ප්රෙ�ශ පත්රය ලබා ගැ�ම සඳහා අය�� කළ ��ය. 
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අය��ප� ක��ව  ෙතා��  නගරෙ� ෙසෟඛ්ය  �බසාධන ම�ය�ථානය  ,ෙතා�� 
නරෙ� ෙසෟඛ්ය ප්රව�ධන අංශය ච��කා ෙතා�� නරෙ� නව ක��ව සහ Ohira, 
Fujioka, Tsuga, Nishikata, සහ Iwafune සාමාන්ය ශාඛා කා�යාල ෙ�. වැ� ��තර 
සඳහා ක�ණාකර  Corona එ�න� ��ෙ� ඇම�� මධ්ය�ථානය අමත�න. 
0482-21-2416 
 


